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   - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
 Z á p i s 

z  35. jednání Rady města Strakonice 
konaného 4. listopadu 2015 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM 

Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová – místostarostka 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková  
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:   Ing. Moučka – člen RM 
 p. Stroner – tajemník 

 

Program:  
 

1. Majetkové záležitosti 
                                                             Usnesení č. 1314/2015 – č. 1343/2015 
2. Odbor rozvoje 

• Návrh na pořízení aktualizace Územní studie Dražejov D11 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
           Usnesení č. 1344/2015 

• Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 32. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice 

           Usnesení č. 1345/2015 
• Projekt  „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“ – revokace usnesení 

           Usnesení č. 1346/2015 
3. Odbor vnitřních věcí 

• Dodatek č. 6 ( ev. č. poskytovatele 174-6/2006/CDBP/OÚ, ev. č. příjemce 06-154) ke 
Smlouvě o umístění   
technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  

           Usnesení č. 1347/2015 
• Pravidla pro konání sňatečných obřadů – revokace usnesení č. 0178/2015 ze dne 7.1.2015 

           Usnesení č. 1348/2015 
4. TS 

• Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2015 – 2016 
           Usnesení č. 1349/2015 

• Výměna výplní otvorů a opravou schodiště obřadní síně – Hřbitov Podsrpenská 
           Usnesení č. 1350/2015 

• Výměna výplní otvorů Sběrný dvůr Tovární ulice 
           Usnesení č. 1351/2015 

• Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohospodářské infrastruktury na rok 
2016 

           Usnesení č. 1352/2015 
• Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2016 

                        Usnesení č. 1353/2015 
• Revokace usnesení č. 1189/2015 (31/11) – výpověď z nájmu bytu - nájem doba neurčitá 

(Pitulová Šárka)  
           Usnesení č. 1354/2015 
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5. MěÚSS 
• Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice - 3.čtvrtletí 2015 

           Usnesení č. 1355/2015 
6. Odbor životního prostředí 

• Smlouva o výpůjčce kompostéru spolu se smlouvou o následném převodu vlastnického práva 
           Usnesení č. 1356/2015 

7. Zápis z jednání kontrolního výboru 7/2015  
           Usnesení č. 1357/2015 

8. Sociální odbor 
• Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 

           Usnesení č. 1358/2015 
• Žádosti o dotace 

           Usnesení č. 1359/2015 
• Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016 

           Usnesení č. 1360/2015 
9. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 114 a 117 – 120 
           Usnesení č. 1361/2015 

10. Odbor školství a cestovního ruchu 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 týkající se Zpravodaje města Strakonice 

           Usnesení č. 1362/2015 
• Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál 

           Usnesení č. 1363/2015 
• Užití znaku města Strakonice 

           Usnesení č. 1364/2015 
• Užití znaku města Strakonice 

           Usnesení č. 1365/2015 
• Zápis ze 4. jednání Komise pro cestovní ruch města Strakonice  

           Usnesení č. 1366/2015 
• Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 

           Usnesení č. 1367/2015 
• Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem od 1. 

listopadu 2015 
           Usnesení č. 1368/2015 

11. Odbor dopravy 
• Zápis z 6. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 8.9.2015 

           Usnesení č. 1369/2015 
• Zápis ze 7. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 20.10.2015 

           Usnesení č. 1370/2015 
• Projektová dokumentace stavby chodníku v ulici Virtova 

           Usnesení č. 1371/2015 
• Projektová dokumentace stavby rampy 

           Usnesení č. 1372/2015 
• Projektová dokumentace řešící přejezd pro cyklisty přes ulici Katovická 

           Usnesení č. 1373/2015 
• Projektová dokumentace řešící přechod pro chodce a osvětlení kruhové křižovatky Ellerova x 

Na Ohradě 
           Usnesení č. 1374/2015 

12. Odbor dopravy 
• Nařízení města Strakonice, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou 
           Usnesení č. 1375/2015 

13. MěKS 
• Užívání prostor v DK ve Strakonicích pro maturitní plesy  
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           Usnesení č. 1376/2015 
14. Tajemník městského úřadu 

• Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
           Usnesení č. 1377/2015 

15. Tajemník městského úřadu 
• Organizační změny 

           Usnesení č. 1378/2015 
16. Kancelář tajemníka 

• Projednání možnosti čerpat dotaci z programu SC 1.3.IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof“ pro vybavení jednotky SDHO – JPO III Strakonice         

           Usnesení č. 1379/2015 
17. Dodržování rozpočtu komisemi RM  

           Usnesení č. 1380/2015 
 
 
35. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 15:00 hodin v malé 
zasedací místnosti. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
Členové RM byli seznámeni s hospodařením společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. (Ing. 
Němejc) a DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. (Bc. Pohanka a Ing. Vlčková). 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Paní Leonarda Holubová, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1314/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 03 v domě č.p. 
1391, ul. Leknínová, Strakonice I, o velikosti 1+1 a výměře 59,83 m2 s paní Leonardou Holubovou, 
Strakonice I, a to ke dni 30.11.2015. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
2) Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 001, v domě č.p. 194, ul. Lidická, Strakonice 
Usnesení č. 1315/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 v domě č.p. 194, ulice Lidická, Strakonice, o 
velikosti 3+1 a výměře 74,60 m2 s manž. Izabelou a Václavem Grundzovými,  Strakonice. 
 
3) Paní Marie Ranglová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1316/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a 
výměře 53,14 m2 v domě č.p. 809 ul. Zahradní, Strakonice, s paní Marií Ranglovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
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4) Miroslav a Petra Soukupovi, 386 01 Strakonice  
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy  
Usnesení č. 1317/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Strakonice a Miroslavem a Petrou Soukupovými, 
bytem 386 01 Strakonice, jejímž předmětem bude umístění a provedení stavby „Vrtaná studna pro 
individuální zásobování vodou“ na pozemku p.č. 136/57 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
5) Prodej dřevní hmoty společnosti Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby, se sídlem J. 
Malého 2274, 397 01 Písek,  v období září 2015 až duben 2016 
Usnesení č. 1318/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením objemu prodané dřevní hmoty společnosti Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby, 
se sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 48218031, o cca 500 m3. Za ceny schválené Radou města 
Strakonice dne 02.09.2015, pod číslem usnesení 1134/2015.  
II. Souhlasí  
se změnou termínu odběru dřevní hmoty společností Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby, se 
sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 48218031,  na období září 2015 – duben 2016.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2015-351, mezi městem Strakonice a společností Eva 
Jirsová, obchodní a lesotechnické služby, se sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 48218031, 
týkající se změny čl. I Předmět plnění a cenové ujednání: Dřevina bude dodána v navýšeném množství 
o cca 500 m3 a dále změny čl. II. Termín dodání: Dřevina bude dodána v  období září 2015 – duben 
2016.  
IV. Pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2015-351.  
 
6)  Prodej klestu společnosti STANEST s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, 
v období červenec až říjen 2015 
Usnesení č. 1319/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením objemu prodaného klestu společnosti STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 
– Veleslavín 162 00, IČ: 28087721, z cca 500 m3 dřevní hmoty. Za ceny schválené Radou města 
Strakonice dne 07.10.2015, pod číslem usnesení 1278/2015.  
II. Souhlasí  
se změnou termínu odběru klestu společností STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – 
Veleslavín 162 00, IČ: 28087721,  na období červenec 2015 – duben 2016.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2015-383, mezi městem Strakonice a společností  
STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – Veleslavín 162 00, IČ: 28087721, týkající se 
změny čl. I Předmět plnění a cenové ujednání: Klest bude dodán v dalším navýšeném množství z cca 
500 m3 dřevní hmoty a dále změny čl. II. Termín dodání: Dřevina bude dodána v  období červenec 
2015 - duben 2016.  
IV. Pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2015-383.  
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7) ZNAKON a.s. – dohoda o parkovacích místech  
Usnesení č. 1320/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o parkovacích místech mezi městem Strakonice, IČ 251810, Velké náměstí 2, 
Strakonice, a společností ZNAKON a.s., IČ 26018055, se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, 
jejímž předmětem bude částečná rekonstrukce ulice Bezděkovská v úseku od parčíku se sochou F. L. 
Čelakovského až po křižovatku s ulicí Na Ohradě. Konkrétně se jedná o zúžení stávajícího chodníku a 
nastříkání VDZ (šikmých stání). Nově vznikne v ulici Bezděkovská 24 parkovacích míst, které budou 
započteny do celkového počtu parkovacích míst pro polyfunkční dům v ulici Na Ohradě v souvislosti 
s povinností investora stavby polyfunkčního domu na zajištění určitého počtu parkovacích míst. (text 
smlouvy je připojen v příloze). Součástí smlouvy bude ujednání o zrušení dohody o parkovacích 
místech uzavřené mezi stranami pod č. 2010 – 47 dne 23.2.2010.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy o parkovacích místech.   
 
8) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v roce 2016 
Usnesení č. 1321/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města 
Strakonice č. 1124/2015 ze dne 12.08.2015, na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice, 
v roce 2016, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, korespondenční adresa: Víska 
34, 387 19 Čestice  

2. UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk 
3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 11 Volyně 
4. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 
5. Lukáš Jáchym, Novosedly 138, 387 16 
6. Richard Kubíček, Luční 461, 386 01 Strakonice 
7. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 
8. Jiří Krejčí, Škůdra 43, 387 16 Strašice 
9. Les a Pila Kadlec, s.r.o., Luční 384, 387 11 Katovice 
10. Ing. Pavel Burda, Ph.D., Hajda 1455, 399 01 Milevsko 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění pěstebních prací v lesích města 
Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. předseda Milan Jungvirt 
 2. člen Ing. Jana Narovcová 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Roman Nejdl 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Břetislav Hrdlička 
 2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Dana Jačková 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
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9) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 
2016 
Usnesení č. 1322/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených usnesením Rady města 
Strakonice č. 1124/2015 ze dne 12.08.2015, na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice, v roce 2016, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 
           1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 
               korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice  
 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk 
 3. Ing. Luděk Saxl, Strunkovice nad Volyňkou 49, 387 11 Volyně 
 4. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice 
 5. Lukáš Jáchym, Novosedly 138, 387 16 
 6. Richard Kubíček, Luční 461, 386 01 Strakonice 
 7. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 
 8. Jiří Krejčí, Škůdra 43, 387 16 Strašice 
 9. Les a Pila Kadlec, s.r.o., Luční 384, 387 11 Katovice 
 10. Ing. Pavel Burda, Ph.D., Hajda 1455, 399 01 Milevsko 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice.  
III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. předseda Milan Jungvirt 
 2. člen Ing. Jana Narovcová 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen Ing. Roman Nejdl 
 5. člen Eliška Kučerová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
 2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 4. náhradník Ing. Ondřej Feit 
 5. náhradník Dana Jačková 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání nabídky.  
 
10) Český svaz chovatelů, Základní organizace č. 1, Podsrpenská 339, Strakonice – žádost o 
pronájem veřejného prostranství  
Usnesení č. 1323/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem části  pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 2.200 m2  Českému svazu 
chovatelů, Základní organizace č. 1, Podsrpenská 339, zastoupená předsedou ZO panem Jaroslavem 
Holubem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že pozemek bude využíván pouze 
každou neděli, za účelem parkování automobilů při konání a provozu chovatelských trhů v areálu 
ČSCH ZO Strakonice. Nájemce na vlastní náklady zajistí osazení informační tabule o způsobu užívání 
pozemku a dále zajistí zachování průjezdu, v době užívání pozemku, ke stávajícím garážím. Cena 
nájmu činí 12.400,- Kč/ročně + aktuální sazba DPH.  



 7 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
III. Souhlasí 
se změnou Nařízení města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“ s tím, že se ze 
stávajícího znění vypustí tržní místa, jež jsou vymezena v lokalitě před areálem tržnice (ZO ČSCH) 
pozemek parcelní číslo 1120/2 v k.ú. Strakonice.  
IV. Pověřuje 
Obecní živnostenský úřad učinit potřebné kroky ke splnění výše uvedené změny v „TRŽNÍM ŘÁDU“.  
 
11) Slečna Bc. Barbora Kovářová, Čejetice, Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou 
Usnesení č. 1324/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2015-072, uzavřené mezi městem Strakonice a slečnou Bc. 
Barborou Kovářovou, Čejetice, Strakonice a to pouze v tom případě, že slečna Kovářová doplatí 
rozdíl v ceně nájmu, tzn. výše minimálního nájmu v případě, že by NS byla uzavřena na dobu 6-ti 
měsíců (5.600,- Kč bez DPH měsíčně ) mínus výše minimálního  nájmu v případě, že by NS byla 
uzavřena na dobu 1 roku (4.000,- Kč bez DPH měsíčně), tudíž 1.600,- Kč měsíčně. V tomto případě 
je možné ukončit předmětnou NS dohodou již k  31. říjnu 2015.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.  
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního gastro stánku číslo 10, včetně pozemku pod markýzou, 
umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2   
- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 4.000,- Kč měsíčně v případě uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a energie dle 
poměrových měřidel,  
- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 5.600,- Kč měsíčně v případě uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení a  
úklidové komory, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatel 
prodejního stánku má právo  toto  sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
U gastro stánku je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného pro 
veřejnost a skladu, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatelé 
prodejních gastro stánků mají právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 v k.ú. 
Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné 
smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené 
předmětnou smlouvou. 
 
12) Odkoupení movitého majetku – nabídka spol. VERBA KRUMLOV s.r.o., P řídolí 77, Český 
Krumlov  
Usnesení č. 1325/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. VERBA KRUMLOV s.r.o., se sídlem 
Přídolí 77, Český Krumlov, jejímž předmětem bude odprodej 10 ks výlepových  ploch, a sice za cenu 
17.500,- Kč/ks, celková kupní cena by tedy činila 175.000,- Kč vč. DPH.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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13) Žádost pana Milana Šmída, Strakonice  
Usnesení č. 1326/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 19 v domě č.p. 1392 v ul. Leknínové 
ve Strakonicích s níže uvedeným žadatelem za následujících podmínek: 
- p. Milan Šmíd, Strakonice, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
14) Výpověď nájemní smlouvy – Karel Krejčík, Strakonice 
Usnesení č. 1327/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
výpověď nájemní smlouvy č. 2011-88 uzavřené dne 25.5.2011 mezi městem Strakonice a panem 
Karlem Krejčíkem, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem budovy č.p. 141 umístěné na pozemku 
parc.č. st. 168/1 na Velkém náměstí ve Strakonicích a pozemků parc.č. st. 168/1 a parc.č. 168/3, to vše 
v k.ú. Strakonice, podanou nájemcem dne 21.10.2015. 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem objektu č.p. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích s pozemkem 
parc.č. st. 168/1, na němž je umístěn a s poz. parc.č. 168/3 (dvůr u objektu), vše v k.ú. Strakonice 
(obchodní dům „Maják“). 
 
15) Pronájem ploch pro umístění nápojových automatů  
Usnesení č. 1328/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 13 ploch určených pro umístění prodejních nápojových 
automatů, z toho 8 ploch v budovách org. STARZ Strakonice, 2 plochy v letním areálu Plaveckého 
stadionu Strakonice, 3 plochy v budovách MÚ Strakonice s následujícím žadatelem za níže uvedených 
podmínek: 
- AUTIC a.s., se sídlem Na Radosti 413, Praha 5,  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši  156.000,- Kč/ročně za všechny plochy + DPH, ve 
smlouvě bude zakotvena podmínka časové dostupnosti provedení opravy při nahlášení poruchy ve 
všední dny do 1 hodiny, o víkendu  do 2 hodin, nájemce bude k nájemnému  hradit paušální částku za 
služby (el. energie + voda) ve výši 1.500,- Kč/měsíc. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy. 
 
16) Jihočeský vodárenský svaz, IČ. 49021117, se sídlem SK Neumanna 19, České Budějovice – 
zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemkům p.č. 512/2, p.č. 532/84, p.č. 
607/3, p.č. 622/20, p.č. 642/5 a p.č. 1277/2, vše v k.ú. Strakonice, v souvislosti s přípravou stavby: 
„I/22 Strakonice – SO 314, přeložka vodovodu SARPLAST DN 400“ 
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 
(investor stavby) 
Usnesení č. 1329/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) a 
následně po vybudování a vyhotovení geometrického plánu Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a to Jihočeským vodárenským svazem, IČ: 
49021117, se sídlem SK Neumanna 19, České Budějovice (budoucí oprávněný) a městem Strakonice, 
IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, (budoucí povinný) za účasti Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 (investor stavby). Předmětem 
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těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch Jihočeského 
vodárenského svazu (oprávněný), spočívající v  povinnosti povinného (město Strakonice) strpět 
zřízení přeložky vodovodu SARPLAST DN 400“  do  pozemků v majetku města Strakonice, a to p.č. 
512/2, p.č. 532/84, p.č. 607/3, p.č. 622/20, p.č. 642/5 a p.č. 1277/2, vše v k.ú. Strakonice, včetně 
technologického obslužného zařízení pro provoz stavby, s právem tuto stavbu provozovat a udržovat.  
Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude určena pásem o šířce 1,5 m od osy 
vodovodního potrubí na každou stranu, a to v celé délce stavby na služebném pozemku.  
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou finanční 
náhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy, kterou hradí investor (ŘSD ČR). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
17) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města 
Strakonice p.č. KN 720/2 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou: „Rodinný dům na č. 
par. 508/98“ 
Žadatel: Markéta a Jan Radovi, Čejetice, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Ing. Lenka Netřebová, 387 01 Volyně 
Usnesení č. 1330/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 720/2 
v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou: „Rodinný dům na č. par. 508/98“. 
II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
720/2 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou: „Rodinný dům na č. par. 508/98“, dle 
sazebníku. 
III. Pov ěřuje 
starostu  města podpisem předmětné dohody. 
 
18) Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou „Most ev. č. 173-001 
Strakonice“. 
Žadatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10,  
370 10  České Budějovice 
V zastoupení: Projekční kancelář PRIS s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno 
Usnesení č. 1331/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka částí pozemků  ve vlastnictví 
města Strakonice p.č. KN 1288/29 o výměře 445,5 m2, p.č. KN 1288/30 o výměře 280,5 m2, p.č. KN 
787/1 o výměře 188 m2, p.č. KN 787/3 o výměře 138,5 m2, p.č. KN 789/4 o výměře 441 m2, p.č. KN  
1287 o výměře 98,5 m2 a p.č. KN 781/1 o výměře 69,5 m2, vše v k.ú Strakonice, po dobu realizace 
stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“.           
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
19) Žádost o uzavření smlouvy č.: PI-014330034709/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice – přeložka VN a NN u ČD“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 1332/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy č.“ PI-014330034709/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro 
uložení energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1066/6 v k.ú. 
Strakonice v souvislosti se stavbou: „Strakonice – přeložka VN a NN u ČD“,  za částku 10.000,- Kč + 
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DPH. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy 
 
20) Linka Putim – rekonstrukce VN,  Strakonice – Lhota u Kestřan 
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6  370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1333/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se vstupem na pozemky v majetku města Strakonice p.č. KN 195/2, p.č. KN 195/7, p.č. KN 195/5, p.č. 
KN 318/1, p.č. KN 210, p.č. KN 199/5, p.č. KN 238/2, p.č. KN 296/5, p.č. KN 296/22 vše v k.ú. 
Hajská,   p.č. KN 293/13, p.č. KN 293/2, p.č. KN 1111/18, p.č. KN 293/9, p.č. KN 293/4, p.č. KN 
293/11, p.č. KN 293/1, p.č. KN 295/6, p.č. KN 295/5, p.č. KN 1081/17, p.č. KN 1081/14, p.č. KN 
425/113, p.č. KN 425/6, p.č. KN 425/112, p.č. KN 111/7 vše v k.ú. Modlešovice  v souvislosti se 
stavbou: Linka Putim – rekonstrukce VN, Strakonice – Lhota u Kestřan“.  
II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru k podpisu Oznámení udržovacích prací v souvislosti se stavbou: Linka 
Putim – rekonstrukce VN, Strakonice – Lhota u Kestřan“.  
 
21) Výstavba areálu firmy DENIOS – žádost o bezúplatné užívání pozemků   
Usnesení č. 1334/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a společností 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, jako 
nájemcem, jejímž předmětem bude úplatné užívání části pozemku parc.č. 1286/6, části pozemku 
parc.č. 1286/19 a části pozemku parc.č. 1286/17, vše v kat. území Strakonice, za účelem zřízení 
staveniště a provedení provizorního oplocení staveniště. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
30.4.2016. Nájemné bude ve výši 10.000,-Kč/měsíc + DPH. Bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů od 
podpisu smlouvy. Ve smlouvě bude sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den s prodlením předání pozemků v náležitém stavu po skončení sjednané doby nájmu.   
II. Pověřuje 
pověřuje starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy o nájmu. 
 
22) Smlouva o právu  
Usnesení č. 1335/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o právu  mezi městem Strakonice, IČ 251810, Velké náměstí 2, a vlastníky 
pozemku parc.č. 600/1 v kat. území Strakonice manžely Jiřím Klasem a Michaelou Klasovou, jejímž 
předmětem bude souhlas vlastníků předmětného pozemku s provedením demolice mostu ev. č. 173-
001 Strakonice dle projektové dokumentace vyhotovené Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 
20, Brno, (SO 001 Demolice mostu, SO 002 Demolice levostranné lávky, SO 003 Demolice 
pravostranné lávky). 
II. Pověřuje 
pověřuje vedoucí majetkového odboru Ing. Janu Narovcovou podpisem předmětné smlouvy o právu.  
 
23) Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla: ,,Výměna termostatických ventilů 
v budově Lidická č.p.194 ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 1336/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla: ,,Výměna termostatických 
ventilů v budově Lidická č.p.194 ve Strakonicích“.     
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Pořadí firem dle ceny Kč bez DPH:      
1. Instalatérské a topenářské práce, Aleš Hromek, Na Ohradě 520,386 01 Strakonice,  
cena díla:  235.276,- Kč 
2. Roman Koutenský –vodoinstalatérství a topenářství, Čejetice 104, 386 01 Strakonice, 
cena díla: 242.411,57,- Kč 
3. Topení, voda, plyn, Petr Novotný, Stavbařů 204, Strakonice 386 01 
cena díla: 245.950,- Kč 

II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo s panem Alešem Hromkem, Instalatérské a topenářské práce, Na Ohradě 
520,386 01 Strakonice, jejímž předmětem bude provedení díla „Výměna termostatických ventilů 
v budově Lidická č.p.194 ve Strakonicích“ za cenu  235.276,- Kč bez DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
24) Manželé Jan a Růžena Hronovi, 386 01 Strakonice 
- převzetí opatření a povinností z Rozhodnutí zn. MUST/041147/2015/ŽP/LH/sek 
Usnesení č. 1337/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru, Ing. Narovcovou, zajištěním a objednáním těžebních prací na lesním 
pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, u pana Kamila France, 386 01 Strakonice, 
IČ 63292955, za jím nabídnutou cenu za provedení díla, tzn. 178.000,- Kč 
 
25) Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice, 0. etapa – 
výměna filtr ů 
Usnesení č. 1338/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením příkazní smlouvy dle přílohy se společností Veřejné zakázky, s.r.o., Na Hutích 661/9, 160 
00 Praha 6, na výkon zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách pro výběr dodavatele stavby: „Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého 
stadionu Strakonice, 0. etapa – výměna filtrů“. Celková cena zadavatelských činností je stanovena ve 
výši 145.000,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné příkazní smlouvy 
 
1) Paní Štěpánka Hanzlíková, Strakonice – žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1339/2015 (35/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 v domě č.p. 
1237, ul. Mládežnická, Strakonice I, o velikosti 1+1 a výměře 50,30 m2 s paní Štěpánkou 
Hanzlíkovou, Strakonice I, a to ke dni 5.11.2015. 
I. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 
 
2) Prodej areálu „Strakonice – Kasárna II“ 
Usnesení č. 1340/2015 (35/1a)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
s odkazem na usn. ZM č. 229/ZM/2015, bod IV. ze dne 21.10.2015 nepodávat přihlášku do 
výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi areálu bývalých kasáren „Strakonice – Kasárna II.“ 
(77150820 (VS) vyhlašovaného Ministerstvem Obrany ČR, neboť se nepodařilo vyjednat výhodnější 
podmínky převodu nemovitostí do vlastnictví města Strakonice. 
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3) Žádost České lékařské komory, Okresního sdružení lékařů Strakonice, se sídlem 
Radomyšlská 336, Strakonice 
Usnesení č. 1341/2015 (35/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem zámeckého sálku v objektu Zámku č.p. 1 ve Strakonicích, jehož nájemcem je na základě 
nájemní smlouvy uzavřené s městem Strakonice dne 18.1.1996 Základní umělecká škola Strakonice, 
následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- Česká lékařská komora, Okresní sdružení lékařů Strakonice, Radomyšlská 336, Strakonice, 
podnájem na dobu od 17.00 do 18.30 hod. dne 2.12.2015, a to za účelem konání okresního 
shromáždění lékařů strakonického okresu spojeného s krátkým hudebním vystoupením žáků ZUŠ 
Strakonice. 
 
4) MŠ A.B. Svojsíka č.p. 892 Strakonice – zateplení a výměna oken 
Usnesení č. 1342/2015 (35/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.5. 2015 uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností ŠVEC s.r.o. na realizaci stavby „MŠ A.B. Svojsíka č.p. 892 Strakonice – zateplení a 
výměna oken“. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla s ohledem na změny provedené oproti 
projektu ve výši minus 7283,26 ,- Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 4 453 217,96 Kč včetně 
DPH. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 
 
5) Revitalizace Rennerových sadů, Strakonicích, II. Etapa – dětské hřiště 
Usnesení č. 1343/2015 (35/1a)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
stanovisko vítězného uchazeče společnosti PROLEMAX, s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, o 
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Revitalizace Rennerových 
sadů, Strakonice – II. Etapa – dětské hřiště“ z kapacitních důvodů uchazeče. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem společností CASTA, dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 
397 01 Písek, jakožto uchazečem umístěným na druhém místě v rámci výběrového řízení na 
dodavatele stavby: „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. Etapa – dětské hřiště“. Celková 
cena díla činí 3.694.114,39 bez DPH, tzn. 4.469.878,41 Kč včetně DPH. 
III. Ukládá 
majetkovému odboru vyzvat uchazeče druhého v pořadí k uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: 
„Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice – II. Etapa – dětské hřiště“ 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
2. Odbor rozvoje 

• Návrh na pořízení aktualizace Územní studie Dražejov D11 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 1344/2015 (35/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pořízením aktualizace Územní studie Dražejov D11 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit projednání aktualizace Územní studie Dražejov D11 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic. 
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• Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 32. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice 

Usnesení č. 1345/2015 (35/2)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 32. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 8. září 2015. 
II. Schvaluje 
Personální změnu na pozici manažera Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice – Ing. Eva 
Krausová je s platností od 7.9. 2015 nahrazena Mgr. Michalem Novotným. 
III. Odvolává 
Ing. Aleše Seitze z funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice a to v 
souvislosti s ukončením jeho působení v instituci, kterou v Řídícím výboru IPRM zastupoval, tj. v 
Teplárně Strakonice a.s. 
IV. Jmenuje 
Ing. Radka Motla, generálního ředitele teplárny Strakonice a.s., do funkce člena Řídícího výboru 
IPRM Strakonice. 
 

• Projekt  „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“ – revokace usnesení 
Usnesení č. 1346/2015 (35/2)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje   
usnesení č. 1182/2015 ze dne 9. září 2015. 
II. Souhlasí  
s pokračováním realizace projektu  „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“. 
III. Ukládá  
odboru rozvoje podat na Ministerstvo vnitra České republiky žádost o přesunutí finančních prostředků 
na realizaci projektu „Strakonice – hřiště pro mládež, 1. etapa“ do roku 2016. 
 
3. Odbor vnitřních věcí 

• Dodatek č. 6 ( ev. č. poskytovatele 174-6/2006/CDBP/OÚ, ev. č. příjemce 06-154) ke 
Smlouvě o umístění   
technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  

Usnesení č. 1347/2015 (35/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 6 ( ev. č. poskytovatele 174-6/2006/CDBP/OÚ, ev. č. příjemce 06-154) ke 
Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené dne 11.5.2006 mezi Státní tiskárnou 
cenin, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, IČ 00001279 jako poskytovatelem a městem 
Strakonice jako příjemcem, přičemž předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností smluvních 
stran a prodloužení poskytovaných služeb v rámci realizace Projektu CDBP na období od 1.1.2016 do 
31.12.2025 za cenu 12 188 Kč bez DPH měsíčně.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
uzavřené dne 11.5.2006 se Státní tiskárnou cenin, státní podnik. 

 
• Pravidla pro konání sňatečných obřadů – revokace usnesení č. 0178/2015 ze dne 7.1.2015 

Usnesení č. 1348/2015 (35/3)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 0178/2015 ze dne 7.1.2015 týkající se doplnění bodů III. a IV. Pravidel pro konání 
sňatečných obřadů 
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4. TS 
• Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2015 – 2016 

Usnesení č. 1349/2015 (35/4)  
Rada města po projednání 
I.    Souhlasí   
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“ 
 pro období 2015 – 2016. 
II.  Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 16. 11. 2015. 
 

• Výměna výplní otvorů a opravou schodiště obřadní síně – Hřbitov Podsrpenská 
Usnesení č. 1350/2015 (35/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou oken a dveří v provozní budově střediska pohřebnictví ve vlastnictví města Strakonice a v 
nájmu společnosti Technické služby Strakonice s.r.o.  na pozemku p. č. st. 3287 bez č.p. v ulici 
Podsrpenská. Výměna proběhne na náklady nájemce – společnosti TSST s.r.o., očekávaná výše 
nákladů činí cca 50 tis. Kč + DPH.  
II. Souhlasí 
se stavebními opravami (oprava venkovního schodiště) obřadní síně ve vlastnictví města Strakonice a 
v nájmu společnosti Technické služby Strakonice s.r.o.  na pozemku p. č. st. 3690 bez č.p. v areálu 
hřbitova. Oprava proběhne na náklady nájemce – společnosti TSST s.r.o., očekávaná výše nákladů činí 
cca 50 tis. Kč + DPH. 
 

• Výměna výplní otvorů Sběrný dvůr Tovární ulice 
Usnesení č. 1351/2015 (35/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou oken a dveří v provozní budově Sběrného dvora v Tovární ulici v nájmu společnosti 
Technické služby Strakonice s.r.o. na pozemku p. č. 595/14. Výměna proběhne na náklady nájemce – 
společnosti TSST s.r.o., očekávaná výše nákladů činí cca 25 tis. Kč + DPH.  
 

• Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohospodářské infrastruktury na 
rok 2016 

Usnesení č. 1352/2015 (35/4)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
odsouhlasit pro rok 2016  

 částka bez DPH částka včetně DPH 
cenu vodného 48,11 Kč/m3 55,33 Kč/m3 
cenu stočného 29,31 Kč/m3 33,71 Kč/m3 
výši nájemného 46 mil. Kč 55,660 mil. Kč 
 

• Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2016 
Usnesení č. 1353/2015 (35/4)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
rozpočet bytového fondu města Strakonice pro rok 2016 a to ve výši : 
příjmy: 19.000.000,- Kč 
výdaje: 11.000.000,- Kč 
II. Souhlasí  
s plánem oprav a údržby bytového fondu pro rok 2016 ve výši 3.200.000,- Kč 
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• Revokace usnesení č. 1189/2015 (31/11) – výpověď z nájmu bytu - nájem doba neurčitá 
(Pitulová Šárka) 

Usnesení č. 1354/2015 (35/4)  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
revokovat usnesení č. 1189/2015(31/11) – výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá – Pitulová 
Šárka , Strakonice, č.b. 7 o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží. 
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, netrvat na vyklizení bytu a 
majetkovému odboru uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou (půl roku) s dodatkem. 
 
5. MěÚSS 

• Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice - 3.čtvrtletí 2015 
Usnesení č. 1355/2015 (35/5)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období červenec- září r.2015. 
II. Ukládá: 

a) ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 
v azylovém domě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 

b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS 
Strakonice. 

 
6. Odbor životního prostředí 

• Smlouva o výpůjčce kompostéru spolu se smlouvou o následném převodu vlastnického 
práva 

Usnesení č. 1356/2015 (35/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce kompostéru spolu se smlouvou o následném převodu vlastnického 
práva s paní Gabrielou Stibranyiovou, Přední Ptákovice, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu Mgr. Břetislava Hrdličku k podpisu předmětné smlouvy 
III. Souhlasí 
bezúplatným převodem kompostéru do vlastnictví vypůjčitele dle bodu I. tohoto usnesení, po uplynutí 
doby udržitelnosti projektu, tj. ke dni 11.10.2019 
 
7. Zápis z jednání kontrolního výboru 7/2015 
Usnesení č. 1357/2015 (35/7)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6. 10. 2015. 
 
8. Sociální odbor 

• Zápis z komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 1358/2015 (35/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 5. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví.  
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• Žádosti o dotace 
Usnesení č. 1359/2015 (35/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace Oblastního spolku ČČK Strakonice, B. Němcové 1118, 
Strakonice ve výši 3.000 Kč na pronájem prostoru a služby s tím spojené v MěKS Strakonice(sál U 
Kata, Rytířský sál) na slavnostní předávání plaket Prof. MUDr. Jánského bezpříspěvkovým dárcům 
krve.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem této smlouvy. 
 

• Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016 
Usnesení č. 1360/2015 (35/8)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016.  
 
9. Finanční odbor 

• Rozpočtová opatření č. 114 a 117 – 120 
Usnesení č. 1361/2015 (35/9)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 114  ve výši  43 200,- Kč  
Navýšení rozpočtu na položce dotace organizacím se sociálním zaměřením. Finanční prostředky 
budou formou dotace poskytnuty organizaci FOKUS Písek, o.s. na mzdy sociálního pracovníka - ve 
výši 40 200,- Kč (v souladu s usnesením rady města č.1295/2015 ze dne 7.10.2015) a organizaci 
Oblastní spolek Českého červeného kříže, Strakonice na pronájem sálu U Kata u příležitosti 
slavnostního předávání plaket Prof. MUDr. Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve - ve výši 3 000,- 
Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. (Příloha č. 1) 
(v tis. Kč) 
 

text kryto upr.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 27.10. 

předpoklad 
čerpání 

Sociální odbor – dotace organizacím   276,0 43,2 319,2 276,0 319,2 

    Minulá léta  43,2    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 300 xxxx 522x 43,2   

Financování – minulá léta     8115 43,2   

RO  č. 117  ve výši  250 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu majetkového odboru na odstranění následků větrné kalamity, která postihla 
Strakonice dne 7. června 2015 (odstranění polomů a poškozených stromů) a na odstranění následků 
kůrovcové kalamity v lesích města. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
(Příloha č. 2) 
 (v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 27.10. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – odborná správa lesů   1 000,0 250,0 1 250,0 779,5 1 250,0 

    Minulá léta  250,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 700 1031 5169 250,0   

Financování – minulá léta     8115 250,0   
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RO  č. 118  ve výši  180 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu majetkového odboru na odstranění havarijního stavu na lesním pozemku p.č. 53/2 
v k.ú. Nové Strakonice  - odstranění lesního porostu z důvodu zajištění bezpečnosti  osob a majetku. 
(viz. materiál do RM č. 35/1 předkládaný dne 4.11.2015). Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. (Příloha č. 2) 
(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 27.10. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – odborná správa lesů   1 250,0 180,0 1 430,0 779,5 1 430,0 

    Minulá léta  180,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 700 1031 5169 180,0   

Financování – minulá léta     8115 180,0   

RO  č. 119  ve výši  596 010,- Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II.  čtvrtletí roku 2015. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 27.10. 

předpoklad 
čerpání 

ŽP – lesy –OLH II. čtvrtletí 2015    1 222,6 596,0 1 818,6 1 818,6 1 818,6 

    Dotace SR 1 222,6 596,0 1 818,6 1 222,6 1 818,6 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 404 1036 5169 596,0 29 008  

Příjmy   404  4116 596,0 29 008  

RO  č. 120  ve výši  464 445,- Kč  
Dotace na projekt „Hydrogeologický průzkumný vrt Hajská – Ha V5“. Částka  438 642,50 Kč 
představuje dotaci z EU + SR, částka 25 802,50 Kč dotaci ze SFŽP. Spolufinancování města ve výši 
51 605,- Kč bude hrazeno z org. 727 – opravy a údržba vodohospodářského fondu. 
(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 27.10. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – Hydrogeolog. vrt Hajská-Ha-v5   0,0 464,4 464,4 0,0 516,1 

   Dotace SR+EU+SFŽP 0,0 464,4 464,4 0,0 516,1 

         

rozpočtová skladba  org paragraf položka částka ÚZ  

výdaje                7xx 2310 5xxx 464,4 xxxxx  

příjmy  7xx  4113,4116 464,4 xxxxx  

II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtová opatření č. 114 a 117 - 120 provést. 
 
10. Odbor školství a cestovního ruchu 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 týkající se Zpravodaje města Strakonice 
Usnesení č. 1362/2015 (35/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 uzavřené dne  25. 9. 2015 se společností 
Plum consulting s. r. o., jehož předmětem je změna obchodní firmy zhotovitele na Regionální 
vydavatelství s. r. o. Ostatní identifikační údaje zhotovitele ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 
2015-00385 se nemění. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385. 
 

• Dohoda o zvláštním užívání hradní věže Rumpál 
Usnesení č. 1363/2015 (35/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o zvláštním užívání hradní věže Rumpál s Muzeem středního Pootaví Strakonice 
při akci novoroční ohňostroj, která se bude konat dne 1. ledna 2016. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody v předloženém znění. 
 

• Užití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 1364/2015 (35/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v připravované publikaci Po vlnách řeky Otavy, kterou vydává 
Svazek měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS). 
 

• Užití znaku města Strakonice 
Usnesení č. 1365/2015 (35/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice k vizuální identifikaci sídla strakonické senátorské kanceláře v tištěné 
publikaci rekapitulující první rok mandátu senátora Ing. Karla Kratochvíle, 389 01 Písek.  
 

• Zápis ze 4. jednání Komise pro cestovní ruch města Strakonice  
Usnesení č. 1366/2015 (35/10)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 4. jednání Komise pro cestovní ruch města Strakonice ze dne 15. září 2015.  
II. Odvolává 
členy Komise pro cestovní ruch města Strakonice pana Mgr. Jana Svobodu a pana Pavla 
Rajnocha na jejich vlastní žádost.   
 

• Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 1367/2015 (35/10)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 2. pololetí školního roku 2014/2015 ředitelům základních a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

• Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských zřizovaných městem od 1. 
listopadu 2015, Usnesení č. 1368/2015 (35/10)  

Usnesení č. 1368/2015 (35/10)  
Rada města po projednání 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice od 
1.11.2015, které jsou samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 



 19 

11. Odbor dopravy 
• Zápis z 6. jednání dopravní komise města Strakonice dne 8.9.2015  

Usnesení č. 1369/2015 (35/11)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání  dopravní komise konané dne 8.9.2015. 
 

• Zápis ze 7. jednání dopravní komise města Strakonice dne 20.10.2015 
 Usnesení č. 1370/2015 (35/11)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 7. jednání  dopravní komise konané dne 20.10.2015. 
 

• Projektová dokumentace stavby chodníku v ulici Virtova 
Usnesení č. 1371/2015 (35/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace stavby chodníku v ulici Virtova v úseku mezi 
ulicemi Otavská a Na Hrázi, přičemž chodník bude umístěn po pravé straně vozovky směrem od ulice 
Otavská.   
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 

• Projektová dokumentace stavby rampy 
Usnesení č. 1372/2015 (35/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace na stavbu rampy pro napojení cyklostezky vedoucí 
okolo Volyňky na most Jana Palacha.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 

• Projektová dokumentace řešící přejezd pro cyklisty přes ulici Katovická 
Usnesení č. 1373/2015 (35/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace řešící přejezd pro cyklisty na stávajícím přechodu 
pro chodce přes silnici č. I/22 v ulici Katovická, v místě u bývalé budovy Telecomu, včetně 
vybudování poptávkové světelné signalizace.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 

• Projektová dokumentace řešící přechod pro chodce a osvětlení kruhové křižovatky 
Ellerova x Na Ohradě 

Usnesení č. 1374/2015 (35/11)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektové dokumentace na dostavbu přechodu pro chodce, dělících ostrůvků 
a osvětlení okružní křižovatky Ellerova a Na Ohradě na straně „Beranova dvora“.  
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování předmětné projektové dokumentace. 
 



 20 

12. Odbor dopravy 
• Nařízení města Strakonice, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou 
cenou. 

Usnesení č. 1375/2015 (35/12)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
nařízení města Strakonice č. 5/2015, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou. 
II.Vydává 
nařízení města Strakonice č. 5/2015, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou. 
III.Bere na vědomí  
že Technické služby Strakonice s.r.o. zakoupí ze svých prostředků dva parkovací automaty na nové 
parkoviště Na Dubovci a Pod Hradem.  
 
13. MěKS 

• Užívání prostor v DK ve Strakonicích pro maturitní plesy  
Usnesení č. 1376/2015 (35/13)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným poskytnutím prostor v Domě kultury ve Strakonicích žadatelům pro potřeby konání 
maturitních plesů formou výpůjčky. Služby související s užíváním prostor budou hrazeny v plné výši. 
 
14. Tajemník městského úřadu 

• Vydání závazného stanoviska – doplatek na bydlení 
Usnesení č. 1377/2015 (35/14)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vydáním kladného závazného stanoviska dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádostí Úřadu práce ČR, ze dne 07.10.2015 
Krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Strakonice, týkající se žádostí o 
doplatek na bydlení u osob, uvedených v přiloženém seznamu žadatelů o doplatek na bydlení ze dne 
23.10.2015.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem výše uvedeného souhlasného stanoviska osobám, 
uvedených v příloze tohoto usnesení. 
 
15. Tajemník městského úřadu 

• Organizační změny 
Usnesení č. 1378/2015 (35/15)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 1.12.2015 organizační změny spočívající ve 
� zřízení odboru informatiky a provozu 
� zrušení kanceláře tajemníka  a přesunu oddělení informatiky a  oddělení správního 

pod nově vzniklý odbor informatiky a provozu 
� přesunu úseku krizového řízení   pod odbor životního prostředí – oddělení vodního 

hospodářství 
II. Ukládá 
a) tajemníkovi městského úřadu  

� učinit všechny pracovně právní kroky s touto změnou související 
� vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho odboru informatiky 

a provozu a  následně předložit RM návrh na jmenování do této funkce 
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b) vedoucí odboru vnitřních věcí zapracovat organizační změny do Organizačního řádu MěÚ 
Strakonice 

 
16. Kancelář tajemníka 

• Projednání možnosti čerpat dotaci z programu SC 1.3.IROP „Zvýšení připravenosti 
k řešení a řízení rizik a katastrof“ pro vybavení jednotky SDHO – JPO III Strakonice      

Usnesení č. 1379/2015 (35/16)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s nákupem nákladního automobilu pro jednotku SDHO města Strakonice z dotačního titulu SC 1.3 - 
výzva č. 19 – Technika pro IZS. 
 
17. Dodržování rozpočtu komisemi RM  
Usnesení č. 1380/2015  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
komisím RM povinnost důsledně dodržovat schválený rozpočet na příslušný kalendářní rok s tím, že 
případné požadavky na jeho dodatečné navýšení nebudou akceptovány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička         p. Milan Jungvirt    
            starosta             místostarosta    


